VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

I v roce 2015 jsme se usilovali o to, aby se nejen nám v Litvínově dobře žilo. Pořádali jsme
menší akce, do kterých se začalo postupně zapojovat více a více obyvatel Litvínova. Jako
první proběhlo otevření Knihobudky na Loučkách, která má velmi pozitivní ohlasy a je hojně
využívána. Samozřejmě jsme neupustili ani od hádanek na Facebooku, které jsou, soudě
podle míry zapojení našich fanoušků, velmi populární a hodláme v nich tedy pokračovat i
nadále .
Abychom podnítili obyvatele k tomu, aby si začali více všímat veřejného prostotu ve kterém
žijí, uspořádali jsme anketu o nejhezčí a nejhorší výlohu v Litvínově. I tato akce měla veliký
pozitivní ohlas. Jsme rádi, že lidem není lhostejné jejich město, okolí, ve kterém žijí.

Abychom nezůstali pouze u anket a akcí pro veřejnost, ale abychom skutečně alespoň část
veřejného prostoru změnili a vytvořili místo, kde se budou lidé dobře cítit a na které se
budou rádi vracet, přihlásili jsme se do projektu Era pomáhá regionům. Našim cílem je
změnit park na střeše supermarketu Billa tak, aby na něm mohli Litvínované trávit svůj volný
čas, ať už aktivně, nebo pasivně. Nám jde o místo, u kterého již 16 let čekáme na to, že začne
sloužit jako slibovaný park. Jak vypadá dnes, jsme svědky každý den při cestě na nákup, do
kina, nebo při čekání na potomky před liduškou. V projektu jsme byli úspěšní, náš projekt
zaujal a umístili jsme se na prvním místě. Tímto velmi děkujeme všem, kteří nám na projekt
přispěli.
I nadále spolupracujeme na dalších akcích, které se v Litvínově díky dalším spolkům a
sdružením odehrávají. Například s Osadníky Litvínov jsme se podíleli na organizaci
Osadnických slavností. Pomáhali jsme také s organizací Jezerního běhu.
Naší hlavní komunikační platformou i nadále zůstává Facebook. Na našem profilu máme
1.000 fanoušků, z nichž cca 1/3 je aktivní.
V naší práci budeme aktivně pokračovat i v tomto roce. Vidíme výsledky našeho úsilí a jsme
rádi, že se obyvatelé Litvínova začínají do akcí zapojovat čím dál více.

REALIZOVANÉ AKCE
 LITVÍNOVSKÁ VÝLOHA
Rok 2016 jsme zahájili soutěží o nejhezčí a nejhorší výlohu v Litvínově. Veřejnost
mohla sama výlohy nominovat, další nominoval sám spolek. V hodnocení výloh nám
pomáhala Lenka Fischerová, která jednotlivé výlohy odborně hodnotila – jejich klady i
zápory. S výherci jsme poté realizovali rozhovory. Absolutní jedničkou se stala výloha
obchodu Káva a čaj na náměstí v Litvínově.
Naopak titul nejošklivější výloha získala výloha Levných potravin v Litvínově.

 UKLIĎME ČESKO
I letos jsme se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko. Uklízeli jsme hlavně
prostor okolo Czedikova glorietu. Nebyli jsme v tom sami! Naši výzvu k uklízení
města, ale ještě spíše k zamyšlení se nad nepořádkem kolem nás, reagovalo několik
litvínovských škol.

 ÚČAST NA VALDŠTEJNSKÝCH SLAVNOSTECH
Valdštejnské slavnosti se nám jevily jako vhodná příležitost vytáhnout paty z lesů a
chroští, co jsme pročesávali naposledy a vyrazit do centra města. Pro všechny jsme
měli připravené hry a soutěže.

 POLÉVKOVÁ OLYMPIÁDA V CHUDEŘÍNĚ
Poprvé jsme se zúčastnili oblíbené akce, kterou pořádá pan Josef Pošta. Naše pórková
měla úspěch, leč jsme poučeni pro příště, že 4 litry úplně nestačí, ale cena útěchy
v podobě prkénka byla . Děkujeme tímto panu Poštovi za organizaci!

 OSADNICKÉ SLAVNOSTI
Velmi rádi jsme se podíleli na akci, kterou pořádali Osadníci Litvínov. Akce se vydařila,
sousedé si mohli nakoupit na bleším trhu, podívat se na starší fotografie Osady,
napsat vzkazy, poslechnout si různá hudební vystoupení, účastnit se kreativních
workshopů. Těšíme se na další ročník a děkujeme Jindřichu Pavlíčkovi za organizaci!

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOBUDKY
Naše úsilí se dobralo zdárného konce, knihobudka je na světě. 20. června byla
slavnostně otevřena.

 JEZERNÍ BĚH
V září jsme pomáhali s organizací Jezerního běhu, který pořádal tým okolo Ivany
Hermové, Hany Daňkové, Ondřeje Šindeláře a dalších. Start v Bílině, běželo se kolem
elektrárny Ledvice a vrcholem byla afterparty na vlakovém nádraží v Duchcově.
http://www.jezernibeh.cz/

 ERA POMÁHÁ REGIONŮM
Chceme změnit prostranství na střeše supermarketu Billa. Zapojili jsme se do
projektu „ERA pomáhá regionům“, který nám chce pomoci získat pro naši věc
potřebné finanční prostředky. Kromě peněžitých darů jsme uvítali také
dobrovolnickou práci a nadšení obyvatel při samotné realizaci. Děkujeme tímto všem,
kteří se zapojili do projektu a pomohli nám získat potřebný finanční obnos.
https://www.youtube.com/watch?v=8SxfDhTreLY
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/napad-na-promenu-parku-na-strese-billyuspel-dorazily-desetitisice-20160113.html

 NOVÝ BAZÉN NA KOLDOMU
Snažili jsme se zapojit veřejnost do diskuze, jak by měl vypadat nový plavecký bazén u
Koldomu v Litvínově. Z architektonických webů jsme ukázali na našem Facebooku
návrhy a realizace bazénů po celém světě. Byli jsme úspěšní, město i díky našim
připomínkám a diskusi začalo spolupracovat s architektem, který Litvínovu s realizací
tohoto projektu pomůže.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
 Práce na proměně parku na supermarketu Billa

 Vytvoření pohlednic Litvínova

 Promítání filmů/dokumentů pro veřejnost v klubu Ponorka

 Účast na akci Ukliďme Česko
 Rozpoutání širší diskuze na téma urbanismu a architektury v Litvínově
 PechaKucha v Litvínově? 
 Účast na Osadnických slavnostech, Polívkové olympiádě a Gulášfestu

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY
 Pan Josef Pošta

 Mostecký deník

 Přátelé historie Litvínovska

 Město Litvínov

 Osadníci Litvínov

 Hudební klub Ponorka

 Ivana Hermová, Hana Daňková, Ondřej Šindelář (Jezerní běh)

 Oblastní muzeum Most

 Městská knihovna Litvínov

